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AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022/SENAR-MT

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022/SENAR-MT

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022/SENAR-MT

O Pregoeiro do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso – SENAR/
MT, nomeado pela Portaria nº 024/2021/CA, no uso de suas atribuições legais, torna
público para conhecimento de todos o aviso de SUSPENSÃO do Pregão Eletrônico
nº 008/2022/SENAR-MT, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada na
prestação de serviços continuados de LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE, para
atender as necessidades do Centro de Treinamento e Difusão Tecnológica de Rondonópolis, compreendendo, além da mão de obra, o fornecimento de uniformes e
o emprego de todos os equipamentos, ferramentas e EPI´S necessários à execução
dos serviços, destinados ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso
– SENAR/MT, marcado para ser realizado em 09/03/2022 às 09H00min (horário de
Brasília), pela Plataforma Eletrônica : Portal de Comprar do Governo Federal, Site:
www.comprasgovernamentais.gov.br, em razão da necessidade de adequações no
Edital/Termo de Referência. A nova data de realização da seção pública licitatória será
informada através dos mesmos meios de divulgação utilizados anteriormente. Outras
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação pelos Telefones (65) 3928-5802 e 3928-4892, e-mail: cpl@senarmt.org.br , ou, no site: http://
www.sistemafamato.org.br/portal/senar/ .

O Pregoeiro do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso – SENAR/
MT, nomeado pela Portaria nº 024/2021/CA, no uso de suas atribuições legais, torna
público para conhecimento de todos o aviso de SUSPENSÃO do Pregão Eletrônico nº
012/2022/SENAR-MT, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de JARDINAGEM, CONSERVAÇÃOE MANUTENÇÃO
DAS ÁREAS VERDES, englobando atividades como supressão e poda de indivíduos
arbóreos, com fornecimento de mão de obra, equipamentos, EPI’s e insumos necessários para execução dos serviços, a fim de atender as necessidades do Centro de
Treinamento e Difusão Tecnológica localizado no munícipio de Campo Verde/MT,
desenvolvido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso – SENAR/
MT, marcado para ser realizado em 07/03/2022 às 09H00min (horário de Brasília),
pela Plataforma Eletrônica : Portal de Comprar do Governo Federal, Site: www.comprasgovernamentais.gov.br, em razão da necessidade de adequações no Edital/Termo
de Referência. A nova data de realização da seção pública licitatória será informada
através dos mesmos meios de divulgação utilizados anteriormente. Outras informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação pelos Telefones
(65) 3928-5802 e 3928-4892, e-mail: cpl@senarmt.org.br , ou, no site: http://www.sistemafamato.org.br/portal/senar/ .

Cuiabá (MT), 04 de março de 2022.

Cuiabá (MT), 04 de março de 2022.

O Pregoeiro do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso – SENAR/
MT, nomeado pela Portaria nº 024/2021/CA, no uso de suas atribuições legais, torna
público para conhecimento de todos o aviso de SUSPENSÃO do Pregão Eletrônico nº
014/2022/SENAR-MT, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de JARDINAGEM, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO
DE ÁREAS VERDES, englobando atividades como supressão e poda de indivíduos
arbóreos, com fornecimento de mão de obra, equipamentos, EPI’s e insumos necessários para execução dos serviços, a fim de atender as necessidades do Centro de
Treinamento e Difusão Tecnológica - Sorriso/MT do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso – SENAR/MT, localizado no município de Sorriso, marcado
para ser realizado em 07/03/2022 às 10H00min (horário de Brasília), pela Plataforma
Eletrônica : Portal de Comprar do Governo Federal, Site: www.comprasgovernamentais.gov.br, em razão da necessidade de adequações no Edital/Termo de Referência.
A nova data de realização da seção pública licitatória será informada através dos mesmos meios de divulgação utilizados anteriormente. Outras informações poderão ser
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação pelos Telefones (65) 3928-5802 e
3928-4892, e-mail: cpl@senarmt.org.br , ou, no site: http://www.sistemafamato.org.br/
portal/senar/ .
Cuiabá (MT), 04 de março de 2022.

(Original assinado)
José Paulo Souza Santos
Pregoeiro
SENAR/MT

(Original assinado)
José Paulo Souza Santos
Pregoeiro
SENAR/MT

(Original assinado)
Natanael Marques de Alcantara
Pregoeiro
SENAR/MT

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022/SENAR-MT

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022/SENAR-MT

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2022/SENAR-MT

A Pregoeira do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso – SENAR/
MT, nomeado pela Portaria nº 024/2021/CA, no uso de suas atribuições legais, torna
público para conhecimento de todos o aviso de SUSPENSÃO do Pregão Eletrônico nº
015/2022/SENAR-MT, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de JARDINAGEM, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO
DE ÁREAS VERDES, englobando atividades como supressão e poda de indivíduos
arbóreos, com fornecimento de mão de obra, equipamentos, EPI’s e insumos necessários para execução dos serviços, a fim de atender as necessidades do Centro de
Treinamento e Difusão Tecnológica de Rondonópolis, desenvolvido pelo Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso – SENAR/MT, marcado para ser realizado em 07/03/2022 às 09H00min (horário de Brasília), pela Plataforma Eletrônica :
Portal de Comprar do Governo Federal, Site: www.comprasgovernamentais.gov.br, em
razão da necessidade de adequações no Edital/Termo de Referência. A nova data de
realização da seção pública licitatória será informada através dos mesmos meios de divulgação utilizados anteriormente. Outras informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação pelos Telefones (65) 3928-5802 e 3928-4892, e-mail:
cpl@senarmt.org.br , ou, no site: http://www.sistemafamato.org.br/portal/senar/ .

O Pregoeiro do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso – SENAR/
MT, nomeado pela Portaria nº 024/2021/CA, no uso de suas atribuições legais, torna
público para conhecimento de todos o aviso de SUSPENSÃO do Pregão Eletrônico
nº 017/2022/SENAR-MT, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada na
prestação de serviços continuados de LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE, para
atender as necessidades do Centro de Treinamento e Difusão Tecnológica de Campo Verde, compreendendo, além da mão de obra, o fornecimento de uniformes e o
emprego de todos os equipamentos, ferramentas e EPI´S necessários à execução dos
serviços, destinados ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso –
SENAR/MT, marcado para ser realizado em 08/03/2022 às 09H00min (horário de
Brasília), pela Plataforma Eletrônica : Portal de Comprar do Governo Federal, Site:
www.comprasgovernamentais.gov.br, em razão da necessidade de adequações no
Edital/Termo de Referência. A nova data de realização da seção pública licitatória será
informada através dos mesmos meios de divulgação utilizados anteriormente. Outras
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação pelos Telefones (65) 3928-5802 e 3928-4892, e-mail: cpl@senarmt.org.br , ou, no site: http://
www.sistemafamato.org.br/portal/senar/ .

O Pregoeiro do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso – SENAR/
MT, nomeado pela Portaria nº 024/2021/CA, no uso de suas atribuições legais, torna
público para conhecimento de todos o aviso de SUSPENSÃO do Pregão Eletrônico
nº 018/2022/SENAR-MT, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada na
prestação de serviços continuados de LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE, para
atender as necessidades do Centro de Treinamento e Difusão Tecnológica de Sorriso, compreendendo, além da mão de obra, o fornecimento de uniformes e o emprego
de todos os equipamentos, ferramentas e EPI´S necessários à execução dos serviços,
destinados ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso – SENAR/MT,
marcado para ser realizado em 08/03/2022 às 15H00min (horário de Brasília), pela
Plataforma Eletrônica : Portal de Comprar do Governo Federal, Site: www.comprasgovernamentais.gov.br, em razão da necessidade de adequações no Edital/Termo de
Referência. A nova data de realização da seção pública licitatória será informada através dos mesmos meios de divulgação utilizados anteriormente. Outras informações
poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação pelos Telefones (65)
3928-5802 e 3928-4892, e-mail: cpl@senarmt.org.br , ou, no site: http://www.sistemafamato.org.br/portal/senar/ .

Cuiabá (MT), 04 de março de 2022.

Cuiabá (MT), 04 de março de 2022.

Cuiabá (MT), 04 de março de 2022.

(Original assinado)
Ana Cristina Cigerza Silva
Pregoeira
SENAR/MT

(Original assinado)
José Paulo Souza Santos
Pregoeiro
SENAR/MT

(Original assinado)
Julean Faria da Silva
Pregoeiro
SENAR/MT

FS AGRISOLUTIONS INDÚSTRIA DE BIOCOMBUSTÍVEIS LTDA, CNPJ nº
20.003.699/0002-31, torna público que requereu Junto a SEMA - Secretaria de
Estado de Meio Ambiente, o desmembramento da Licença de Operação n°
3223308/2020 da Linha de Transmissão Externa - 230 KV, Linha de transmissão interna de rede aérea – 13,8 kV e da Subestação de energia, localizada
na Rodovia BR - 163, Km 768, s/nº, Pista Sul, no município de Sorriso/MT.

FS AGRISOLUTIONS INDÚSTRIA DE BIOCOMBUSTÍVEIS
LTDA, CNPJ nº 20.003.699/0003-12, torna público que requereu
Junto a SEMA - Secretaria de Estado de Meio Ambiente, a Licença de Adesão e Compromisso (LAC) da Subestação - 138
KV, localizada na Rodovia MT 130, SN, no município de Primavera do Leste/MT.

Retificação da publicação feita no Jornal Gazeta no dia 03 e 04 de Março de 2022
FS AGRISOLUTIONS INDÚSTRIA DE BIOCOMBUSTÍVEIS LTDA, CNPJ nº
20.003.699/0003-12, torna público que requereu Junto a SEMA - Secretaria de Estado de Meio Ambiente, a Licença de Adesão e Compromisso (LAC) da Linha de
Transmissão - 138 KV, localizada na Rodovia MT 130, SN, no município de Primavera
do Leste/MT.

ESTADO DE MATO GROSSO
COMARCA DE POCONÉ/MT
CARTÓRIO 1º OFÍCIO de REGISTRO DE IMÓVEIS e TÍTULOS E DOCUMENTOS
www.cartoriodopantanal.com.br

A Dra. Katiuscia Sumaya Correa Miranda, Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos da
Comarca de Poconé/MT, serviço extrajudicial situado na Praça da Matriz nº 383, em Poconé/MT,
FAZ SABER que Ari Xavier da Silva (RG 668.485 SSP/PR e CPF 174.364.709-68) requereram a
retificação da descrição tabular do imóvel de matrícula nº 4260 deste Registro Imobiliário, de sua titularidade, localizado na Sesmaria denominada FAZENDA CAPÃO ALTO, Zona Rural, neste Município
de Poconé/MT, processado nos termos dos artigos 212 e 213 da Lei dos Registros Públicos (Lei nº
6.015/73). Devido à falta de anuência expressa na planta e no memorial descritivo do titular do imóvel
confrontante de matrícula 6184, FICA o seu titular, ARISTOTELES BIVAR DA SILVA FILHO (RG
288.760 SSP/MT e CPF 449.971.756-68), NOTIFICADOS do inteiro teor dos trabalhos técnicos que
se encontram arquivados neste serviço registral, podendo, nos termos do §2° do artigo 213, impugnar
fundamentadamente os presentes trabalhos, no prazo legal de 15 dias. O pedido de retificação foi
instruído com os documentos enumerados no artigo 213 da Lei dos Registros Públicos, os quais se
encontram disponíveis neste serviço registral imobiliário para exame e conhecimento do interessado.
Nos termos do §4° do artigo 213 da LRP, a falta de impugnação no prazo da notificação resulta na
presunção legal de anuência do confrontante ao pedido de retificação de registro. Portanto, as opções
que a lei confere ao NOTIFICADO são: 1) impugnar fundamentadamente; 2) anuir expressamente;
e 3) deixar transcorrer o prazo, aceitando os trabalhos tacitamente. Esclarece-se, finalmente, que
eventuais falhas que venham a ser provadas no futuro não impedem novo procedimento retificatório
nem vinculam a pessoa que anuiu nos presentes trabalhos, estando resguardados seus direitos reais
nos termos da legislação civil, exceto nos casos de usucapião (artigo 214, §5°, da LRP). Decorrido
o prazo legal sem impugnações, contado da primeira publicação deste edital que será publicado
três vezes, poderá ser deferida a retificação pretendida. Eu,Elisangela Mendes A. Silva, escrevente,
digitei e subscrevi.
Poconé/MT, 03 de março de 2022.
Elisangela Mendes Arruda e Silva
Escrevente

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022 SENAC-AR/MT
LICITAÇÃO Nº 925129
A Administração Regional do SENAC/MT, em conformidade com a Resolução SENAC/DN
nº 958/2012 torna público, para conhecimento de todos os interessados, que fará realizar
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, tipo MENOR PREÇO POR LOTE, que tem
por objeto o registro de preços para eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática e sistemas de áudio, para atendimentos das demandas das unidades operativas e funcionais do Senac/MT, conforme condições, quantidades e
exigências estabelecidas no Edital e seus anexos Pregão Eletrônico nº 016/2022 - SENAC/
AR-MT. O acolhimento das propostas será até o dia 16 de março de 2022 às 08:00h (horário
local) e a sessão da disputa de preço será no mesmo dia, às 09:00h (horário local). O Edital
completo poderá ser adquirido através do site do SENAC/MT www.mt.senac.br e/ou no site
do Banco do Brasil.
Cuiabá/MT, 07 de março de 2022.
Comissão Permanente de Licitação
SENAC-AR/MT

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
MATO GROSSO
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico n. 8/2022
CIA 0055082-04.2021.8.11.0000
A Presidente do Tribunal de Justiça, por intermédio de seu Pregoeiro Oficial,
nomeado pela Portaria nº 900/2021- DA – DJE-MT nº 11069, comunica aos
interessados que será ABERTA a Sessão Pública do Pregão Eletrônico n.
8/2022 – CIA 0055082-04.2021.8.11.0000, no dia 18 de março de 2022, às
10h30 – horário de BRASÍLIA-DF, no site do Governo Federal
www.comprasgovernamentais.gov.br. Objeto: "Registro de preços para
futura e eventual contratação de empresa para serviço de confecção e
instalação de móveis planejados em todas as unidades do Poder Judiciário do
Estado do Mato Grosso, conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas neste instrumento”.
Os
interessados
no
Edital
poderão
adquiri-lo
nos
sites:
www.comprasgovernamentais.gov.br e www.tjmt.jus.br/licitacao
Qualquer
informação
deverá
ser
solicitada
pelo
e-mail:
etelvino.neto@tjmt.jus.br
Cuiabá, 3 de março de 2022.
Fernando Davoli Batista
Gerente de Licitação
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SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC, CNPJ n.º
33.469.164/0006-26 torna público que requereu à Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA/MT, a Renovação da Licença de Operação para a atividade de Hotel e
pousadas em área de interesse ambiental, localizado na
Rod Poconé, Porto Cercado MT 370, KM 43, S/N, CEP
78.175-000 Porto Cercado Poconé/MT.

